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 تصدیق طرزفکر میلیونری

 خیلی زود مسیر خود را برای آزادی مالی تثبیت کنید

 

 

 WWW.NASERY.COMوبسایت : 

 
 /http://www.nasery.com/contactتماس با ما: 

 

http://www.nasery.com/
http://www.nasery.com/contact/
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 سخن نویسنده

هرگز ساده نیست ، اما همواره این نکته مهم را به خاطر داشته باشید:  موفقیت سب ک

دهید عادت ب افراد موفقاگر شما یاد بگیرید که چگونه خودتان را به داشتن طرز فکر 

، می توانید ثروت و موفقیت بیشتری را کسب کنید. تصدیق مثبت مداوم برای کسانی 

تی سیار حیاو طرز فکر افراد ثروتمند هستند، ب مثبت اندیشی که مایل به دستیابی به

  .است

ت متفاوی، از زندگ یادر هر جنبه و موفق که افراد ثروتمند یددانیدر حال حاضر م شما

در مسائل مالی، این ص اخطور . اما به ندکنیفکر م ریافراد فق ای واز طبقه متوسط 

 ی،ریگمیآنها ثروتمند هستند. انتخاب و تصم لیدل نی. به همتفاوت مشهود است

 ، دکننخود فکر می مثبت و فراوانیبا نگرش  موفقافراد  .است موفق افراد عتیطب

   .کند می دیکه ثروت تولیی ورهابانگرش ها و 

 .  آیندی پیش میدیجد یهانهیگز ،  دی جد هایبا نگرش

نید، کفکر میمتوسط طبقه و  ریکه شما مانند افراد فق یزمان دیداشته باش  ادی به  

 ، هاابزار یو برخ هاقیتصد یبا کمک برخ پس.  ید نداز امیگیر خودتان را  واقعدر 

 .تغییر دهید و موفق ،افراد ثروتمندرا به سوی تفکر تمرکز خود  آگاهانه

 علی ناصریسید  – با آرزوی موفقیت وثروت برای تو دوست خوبم

 

http://www.nasery.com/zendegi-
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 یمالهوش  یتوانمندساز - یونریلیمطرز فکر 

 

 «تصدیق کنید»چگونه خودتان را برای داشتن طرزفکر میلیونری باید 
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 موفقیتتصدیق مثبت برای 

 تصدیق مثبت : ابزاری حیاتی برای موفقیت 

هر کس می خواهد به موفقیت برسد . اما ممکن است همه تعاریف مشابهی از 

 یا برای موفقیت نداشته باشند، اما همه ما یک آرزوی ثابت برای رسیدن به چیزی 

خاص داریم . برای برخی افراد، موفقیت به  رسیدن به یک هدف خاص یا وضعیت 

د در حرفه شان است؛ برای معنای .انجام حرفه ای و یا دستیابی به چیزهای زیا

برخی دیگر موفقیت به معنی زندگی در فراوانی و یا داشتن ثروت و شهرت است. در 

 حالی که بعضی ها موفقیت خود را در روابط شخصی می سنجند.

 به موفقیت نمی رسند. چرا بسیاری از مردم 

که ر اینبسیاری از مردم قادر به رسیدن به موفقیت در زندگی نیستند، نه به خاط

بلکه به این خاطر که آنها طرز فکر   موفقیت دور از ذهن و دور از دسترس است،

اهداف شخصی و  صحیح نسبت به دستیابی به اهداف خود ندارند.  درست و نگرش 

 ای هستند خود شماست ، آنها فقط در اطراف شما در گوشه  موفقیت شما در کنترل 

 دیک تر از آنچه که تصور می کنید.و بسیار به شما نزدیک اند ، خیلی نز

 تصدیق مثبت : ابزاری حیاتی برای موفقیت 

 من موفقیت فوق العاده ای را تجربه می کنم.          •

  من در حال تغییر و تبدیل باورهای قدیمی و محدود کننده ی خودم هستم 
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  جهان برای من هر چه بخواهم و نیاز داشته باشم فراهم می آورد 

   کامل هستم من خوشحال، موفق، و. 

  ینم.را می بم توانایی دستیابی به نتایج بزرگ من به خودم ایمان دارم و در خود 

اگر شما در ذهن خودآگاه یا ناخودآگاهتان باوردارید که قادر به رسیدن به اهدافتان 

 نیازهستید ، پس شما حتما موفق می شوید. اما این پروسه مدتی زمان خواهد برد و 

های مثبت دارد. ذهن خود را به این  تصدیق به صبردر مسیر هدف و مداومت بر

ه ب طرزفکر مجبور کنید که شما قادر به انجام کارهای بزرگ هستید ومی توانید 

د. اگر این طرز فکر به عادتی برای شما اهدافی که برای خود تعیین می کنید برسی

را انجام خواهید داد. اجازه  تبدیل شد آنگاه شما کارهای بسیار خوبی 

 مثبت شما را به زندگیی که همیشه سزاوارآن بودیده اید هدایت کند. تصدیق دهید

را می توان از مهم ترین موارد   ابزار ضروری برای دستیابی به اهداف ، تصدیقدر میان 

در   .دارند طبیعت مثبت   آنها اظهارات و یا مانتراها یی هستند که ماهیتا ذکر کرد. 

 کننده و اظهار تصدیق گوییدمی که شما می کنید، هر کلمه ای که  واقع، هر فکری

 .قطعی است

یک   شما  انجام می دهید و یا گفتگوی درونی  صحبت هایی که با  خود   تمام

ما به طور مستمر بطور ناخودآگاه با کلمات و  است.  و تاکید کننده  تصدیق جریان

 ها و  تصدیق و تاکید می زنیم و این جریان ناشی از تصدیق افکار خودمان دست به

http://www.nasery.com/tag/%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82
http://www.nasery.com/tag/%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82
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                            .  لحظه تشکیل می دهدزندگی ما را در هر  که تجربهکید هاست  تا

استفاده کنیم ،  کننده ها  تصدیق هر چقدر ما بیشتر از رت دیگر:به عبا 

 بیشتری وجود دارد تا رفتار ما تغییر پیدا کند. احتمال 

اعتقادات ناخودآگاه   در مجموعه ای از هستند که  تصدیق مثبت اظهارات مثبت کوتاه 

بطور هدفمند قرار دارند. آنها معمولا برای به چالش کشیدن، تضعیف و جایگزین کردن 

 باورهای منفی با افکار مثبت پرور ساخته شده اند.

از طریق تجربه و تعامل با  شما  که در طول سال ها در داخل سر  باورهای منفی 

سفر شما به سمت موفقیت  مانع در راه شده است ، خود بزرگترین  انسان ها تشکیل 

این افکار منفی قادر به متوقف کردن شما از تلاش و دستیابی به چیزهای  هستند. 

 جدید و دستاوردهای بیشتر هستند.

 

 مطلب مرتبط:

صویر ذهنی تیکی از بزرگترین موفقیت ها در روانشناسی قرن بیستم، این کشف است که شما می توانید عملکرد خود را با تغییر 

تان تغییر دهید. در حقیقت، همه ی پیشرفت ها در زندگی شما، با پیشرفت و بهبود لحظه به لحظه ی طرز نگاهتان به خود و طرز 

فکرتان نسبت به خود آغاز می شود. اگر قبل از هر اتفاق و موقعیتی چند دقیقه را به ساختن یک تصویر ذهنی واضح از عملکرد 

  ید، همیشه می توانید عملکرد بهتری را نسبت به زمانی که این کار را انجام نمی دهید، مشاهده کنید.عالی خود اختصاص ده

 مشاهده ویدئو + دانلود رایگان کتاب زندگی با کدهای شخصی
 

 

 

http://www.nasery.com/zendegi-
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 موفقیتتصدیق مثبت برای 

 تصدیق مثبت چکاری می تواند انجام دهد.

 
 

 کمک شما و ایجاد یک واقعیت جدید   تواند به تغییر باورهایتصدیق مثبت می 

ذهن ناخودآگاه خود را با افکار و اندیشه های دوست داشتنی  شما فقط باید  کند. 

 و ساختار بندی باید به دقت بیان شده  خود بمباران کنید . با این حال، این افکار 

به  نتظار می رود پیش نروند. شوند؛ در غیر این صورت نتایج ممکن است آنطور که ا

 که آنها به درستی سازمان یافته اند،  غیر از مطمئن شدن از اینکه 

 به طور مداوم مورد تمرین قرار گیرند.، این اظهارات باید 
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 موفقیتتصدیق مثبت برای 

کننده ها با تکرار آنها با صدای بلند به خود چند بار  تصدیق بسیاری از افراد از این

ا و ی  هم هستند که به خصوص در اوایل صبح در روز استفاده می کنند، اما کسانی 

ا خود ب تغذیه  به تفکر و  شب قبل از رفتن به رختخواب چند دقیقه از وقت خود را 

 مثبت صرف می کنند.این جملات 

تا زمانی که  از این جملات برای شما وجود ندارد  برای راه استفاده  مشکل بزرگ

 شما آنها را به طور منظم و به صورت روزانه استفاده کنید.

 ؟داریم ازین قیتصدی به مال یتوانمند یچرا ما برا

و وجود است نادرست  یباور این تصدیق های مثبت، معتقدنددمدمی مزاج افراد 

طرف جلو ه و آنها را ب اندواقع شدهکجا که آنها دهد تشخیص مید، اما ناخودآگاه نندار

 .کندمی تیهدا یو زندگ یدر امور مالبیشتر  تیموفق یبرا

 ییتوانا هستند که در ذهن یشگامیپهای عصبی تازه و رشته تصدیق ،شکال اَ نیا

 ،گرییمنف ی ازریتصاوبا ایجاد . بخشندرا بهبود میتازه  ریتصاو نیابازسازی کردن 

کاهش رسیدن به اهداف مالی توسعه و  ییتوانادر ذهن  های فردیکمبود ها و ضعف

ناخودآگاه کشف را در با خود  ی جدیدصحبت قیتصد، نجوای ذهن که  ی. وقتیابدمی

 بیند.می "محسوس"را مانند چیزیآنها کند، 
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 موفقیتتصدیق مثبت برای 

 

ان ثروتمندهمه   یو در زندگ یدر امور مالرا عنصر مشترک این  ادیز به احتمال 

مشتاق و  ،خود یزندگ یهابرندگان و افراد موفق در تمام جنبه نی. ادیامشاهده کرده

تمام  یروممکن است امر  نیاست، و امسری جنب و جوش  نی. اهستند متعصب

دیل آن تب پس از. نگرش مثبت و ، شکل بگیرد دارند عاملبا فرد موفق تکه  یافراد

-میماز تصخروجی ها  نیکسب بهتر د،یجد یهافرصتدر ترسیم  ، جینگرش به نتااین 

 اریبس یکسب و کار و زندگزمینه هر دو در ، مشخص  هدفا و کار با  یمال یهایریگ

 مهم است.

 

 مطلب مرتبط:

یکی از بزرگترین موفقیت ها در روانشناسی قرن بیستم، این کشف است که شما می توانید عملکرد خود را با تغییر 

تغییر دهید. در حقیقت، همه ی پیشرفت ها در زندگی شما، با پیشرفت و بهبود لحظه به لحظه ی تصویر ذهنی تان 

طرز نگاهتان به خود و طرز فکرتان نسبت به خود آغاز می شود. اگر قبل از هر اتفاق و موقعیتی چند دقیقه را به 

انید عملکرد بهتری را نسبت به ساختن یک تصویر ذهنی واضح از عملکرد عالی خود اختصاص دهید، همیشه می تو

  زمانی که این کار را انجام نمی دهید، مشاهده کنید.

 مشاهده ویدئو + دانلود رایگان کتاب زندگی با کدهای شخصی
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گرش ندارید،  یمالدنیای در صرفنظر از جایگاهی که  ،توانید ببینیدمیکه  همانطور

ی عادت مثبت منظمباید است که شما  یمعن نیبه ا نیای است. با ارزش ییدارا ،مثبت

ش شما، رواز عملکرد روزانه  یبخشبه عنوان مثبت  قیتصدداشتن . را تمرین کنید

 است. یمالیت افکار و کمک به خود از لحاظ موفق رییتغ یبرا یخوب اریبس

 یو حتنیست  رید یلیخ ایزود و  یلیهرگز خ ،مثبت قیچرخه از تصد نیاشروع 

 نگرش مثبتاین از توانند اند نیز میکردهشروع را  یطرح مال کیکه تازه  یکسان

نمایش  ،یدنباشهنوز ثروتمند یا و  ر در جایگاه قابل قبولی باشیداگ یمند شوند. حتبهره

ور و شنگری به شما رخنه کند تا ندهید منفی، و اجازه استمهم  اریبس ،نگرش مثبت

بان افراد و صاح نیتراز ثروتمند یکه برخ دیداشته باش ادی. به تان از بین برودشوق

ان توانید خودتدر واقع می. اندخودشان را بالا کشیدهو از صفر شروع کرده کسب و کار 

مثبت  قیاما بدون تصد ،شویدثروتمند بالا بکشید و کوچک  یحساب بانک کرا تنها با ی

 نخواهد بود. ریحرکت امکان پذ نیا ،انهمندروزیو نگرش پ
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 یخواهند به توانمندیکه م یآن دسته از افراد یبرا پایدارمثبت  قیتصد

  است. یاتیح اریبسبرسند،  یاقتصاد

 

مهم  اریبسداشتن این موضوع  ادی، اما به نیستهرگز ساده  ،به دست آوردن ثروت

شما در ارتباط هستند گرفته با  که ی، از مردمهستند که در اطراف شما یکسان است:

انه نش کیبه عنوان آن ، و از کنندمیرا احساس شما رقبا، نگرش و نیز  انیمشترتا 

د ثروتمنی ستن نحوهدانعدم . اگر به طور مداوم در مورد کمبود پول و گیرندبهره می

 ی. از سوبه دست خواهند آورد یکمترقلب مردم اطراف شما قوت  ،شدن، گله کنید

در  ی، حتعرضه کنیدمثبت  قیتصد یانتانو اطرافبه خود اگر به طور مداوم  گر،ید

 رند،یگبدرس از آن  د،ننیرا ببشما  اقیشور و اشتتوانند می آنهااوقات نیز  نیسخت تر

کمک  انتتوسعه ثروتبه شما در و کرده استفاده  برای سختکوشی ایو به عنوان نشانه

 مثبتتصدیق نگرش و  کی؛ گیرندسرچشمه می نگرشموارد همه از  نی. اکنندمی

بیان  اینجا درشما کمک کند که  یاقتصاد یتوانمندهای زیادی به از راهتواند یم

 .شودمی
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 موفقیتتصدیق مثبت برای 

 

 یونریلیمطرزفکر  یبرا قیاز تصدموثر استفاده  نحوه

برای اثربخشی آن، نیاز به ، اما استساده  قیتصدو استفاده از  ایجاد

 شما باید خود را موظف به استفاده روزانه از تصدیق های مثبت کنید. .داریدتعهد 

مند قدرت هایابزارکسب بهترین بهره از این کمک به شما در  راهکارهایی برای نجایدر ا

 .ارائه شده است دیثروت جددر کسب 
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 موفقیتتصدیق مثبت برای 

 

 

 به کار گرفته شود یبه درستباید ... اما  اثربخش است قیتصد

که ممکن است ناخودآگاه  هایی هستندنگارهخود ایاظهارات مثبت و  ی،قیتصد-خود

مشاهده ی نحوهاز خود و  یتردرک مثبت جادیکه قادر به ا یطور ،دنرا تنظیم نمای

را  نامطلوب یرفتارهاکمک کند تا تواند به شما یم قی. تصدآوریدبه دست میثروت 

ه شما ب دنتوانیمهم چنین و آنها  ،یابیدی دست مال یهایبه توانمند ایو دهید  رییتغ

دمان خوبه که بارها و بارها  ییزهایچ ،یِمنفبرداشت از  یناش یهابیآسکنند تا کمک 

 را خنثی کنید،  ( دینگومیبه ما   دیگرانبارها  بارها و که چیزهایی  ای ) ییمگومی

 .شوندمی پولدیدمان نسبت به و از خود  یمنفموجب تلقی  مواردی که
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 آهنربای پول تصدیق

 خلاصه

 هستم!جاذب پول  یآهنربا من
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 خود سوی پول بهکشیدن 

 

. دهای آن نگاه کنیاعداد گوشهجوهر سبز و به . بیندازید خود بیجمحتویات به  ینگاه

خود را . افراد همه همین استعدد است.  کیو  علامتچند با  ی جوهری،تکه کاغذ

این دلیل  به تنها کنندیم یدر فقر مطلق زندگ یاری. بسکشندمیکاغذ سبز برای این 

 .دانندرا نمی کاغذ سبزی نگاه به که نحوه

فکر ت شهی. همگره خورده است تیبا واقع دارندکاغذ این با آنها در ارتباط که  یافکار

 ینوع انرژ کیپول ها متوجه نیستند که خیلی. شودشما موجب چنین موضوعی می

 است. یدر جهان هست زیاست. همه چ

 یهادر فرکانس ی،متفاوت بودن انرژبسته به  زهایچکنیم که همه میدرک همه  ما

 گاز اجاق ای، ماشین ،یگربه خانگاست که  لیدل نی. به همکنندمی ارتعاشمختلفی 

نون اق نیاز انیز . پول اشکال متفاوتی دارد، برابر یرسد. انرژیبه نظر مشما متفاوت 

 .ستینمستثنی  یکل
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 .دننکمیجذب ، همدیگر را ندنکندفع یکدیگر را اگر  هماهنگ باشند، یانرژدو  2 یوقت

 انیرکه ج یطور ندستی. آنها با پول هماهنگ نی بسیاری از افراد استریفقدلیل  نیا

با آن هماهنگ   دیبا  ، جذب پول یبرا  ند.نکمیخود را مسدود  یبه زندگ را آن 

 د.یشو

آنها را با  ،یمریپذمی یمنبع خارج کآن را از ی ادهیم یمیتوسعه  ی راافکار ما

های پاسخ. ما کنیممی القاخود  ، و آنها را در ناخودآگاهدهیمخود تغییر می احساسات

 . یدآبه نظر می یعاد ،کار سختاین . شوندداده میکه توسط جهان پاسخ فرستیم می

ه ب  امدیکارکنید که میباور   ید که ا پیدا کردهنظم طوری  ناخودآگاهشما به طور 

پول  د،یکنهر چه بیشتر کار  د،یتر کار کنسختهر چه پول است. دستیابی به  یمعن

 .دیکنیکسب م یشتریب

در  ساعته ستیکار ببرای . افراد شودتلف شدن میمنجر به برای اکثر افراد امر  نیا

به ما زمان  وند. خداستا شغل 3قربانی شدن در  یمعنااین به . اندساخته نشدهروز 

  .نیز این گونه نیستقدرت ذهن ما برای .  نداده است گیبردبرای  نیزم یرو یمحدود
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مول مع ریغ هاصدامشکلی نیست. برای من نیز این  ،هستند کسل کنندهصداها اگر 

 ی به منخدمت ،باور من یفعلشیوه  ایآ": دمیپرس را سوال نیاز خودم امن اما  بودند.

 "کند؟یم

 آرزوکه   میکنیمبه چیزی دست پیدا . ما  کنم کوچکرا  کار  دهیخواهم اینم من

 کردن آشکار ییتواناما  یکرد. از لحاظ تئور یمخواه افتی. با عمل آن را درکنیممی

 با یکامل یهماهنگدر صورتی که  ،  را داریم میخواهیکه م یگرید زیهر چ ای ، پول

 انکنید که مجبور هستید ی، اما هرگز احساس کنید . کارداشته باشیم یجهان هست

 .، کار کنیدپول افتیدردارید برای  ازین

 

ان . جهشما است که آن شغل: کندباز می ثروتسوی کانال به  کرویکرد تنها ی نیا 

خود اما زمان اختصاص دهید، به کار خود را است. زمان  یشمار یب هایکانالدارای 

 .سازدمیرا شما  تیواقعشما ، . تفکر کنیدفکر را وقف ت

شما کم پول  انی. اگر جراگر اجازه دهید، پول به سوی زندگی شما سرازیر خواهد شد

 . هستید انیاست در حال متوقف کردن جر
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پول  ، دیکنی. احتمالا فکر م هستیددر مورد پول  یافکار منف  در حال تحملاگر 

 محدودکننده زیادی ی. باورهاکنیدسخت کار دارید برای آن  ازین ایبد است. 

 یژانر انیجر یافکار منف،  شوندلیست می نجایاوجود دارد که در پول  مورددر 

 .اندازندراه می به را یانرژ انیجر . افکار مثبت کنندمیمسدود را 

 

 یالاو در بدفتر یادداشت خود را بردارید . ی پیدا کنید. نقطه آرامیدرا امتحان کن نیا

 :بنویسید صفحه

 دارم در مورد پول باورچیزهایی که 

، ی وجود نداردبد ایخوب چیز . صادق باشیدخودتان با . کنید ستیل احساسات خود را

 یباورهابا که  ی. هنگاماستدوانده  شهیردر شما که  هایی استباوراین سیستم، 

 .آنها استکشف مهم . کنار بگذاریدآنها را  دیتوانیمآشنا شوید، محدود کننده 

، باشندهماهنگ با هم  یدو انرژ نیکه ازمانی است. درست مثل شما.  یانرژ ینوعپول 

مواردی دارد، فقط ندر جهان وجود  یتیمحدود چی. هخواهد بود  نهایتیاحتمالات ب

 .کنندمی جادیخود ا یکه افراد براهستند 
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استفاده از تاکید و تصدیق های مثبت ذهن خود را برای خالی شدن از افکار ما باید با 

گاهانه و آ صورت  به تصدیق مثبت  ندیاز فراگیری بهرهبا   منفی برنامه ریزی کنیم .

آنرا برنامه  وقرار دهید  ریذهن ناخودآگاه خود را تحت تاثتوانید می، شما هدفمند

-وحتی زندگی شما دگرگون     می رفتار و اداتعدر نتیجه تغییر ذهن ،  ریزی کنید

این یک اصل علمی ثابت شده است و بسیاری از مربیان بزرگ دنیا مثل آنتونی  .شود

رابینز ، برایان تریسی ، ون دایر و... در مورد این موضوع مطالب زیادی گفته اند و 

 کتابهایی را نوشته اند. 

 ،یدکن قیتصدرا  یزیچهر چه بیشتر . کنیدخود اقدام تصدیق با استفاده از 

ی را هدف کوتاه مدتخواهید میکند. اگر میقبول آن را تر صبورانهذهن شما 

 اصرفکنید. اگر شما استفاده.محقق شدن آن خود تا تصدیق ، از محقق کنید

 کیهر  ،کنیداستفاده ایجاد تغییر در افکار قبلی به عنوان  قیتصداز  دیخواهب

 .نمایید نیتمروست دارید، دکه  یتا زمانرا 
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 داشته باشید ادبه ی

 دیرینظر بگکنید در میبه جهان ارسال را که  یامیپ. 

  ولپیب  توانمنمی ای  وخواهم نمیمن  یبه جا نکنید ؛ استفاده  یکلمات منفاز 

 . کنید استفادهباشم ،  خواهم ثروتمندیم منعبارت ز اباشم 

 شوند پس میارسال   جهان به «افکار» تنها  و کندیمی را درک نجهان افکار منف

 .را بفرستیددرست  امیپ

  تراز خواهد شد.شما و ذهن ناخودآگاه شود میعادات  جادیاموجب تکرار 

 

 مطلب مرتبط:

یکی از بزرگترین موفقیت ها در روانشناسی قرن بیستم، این کشف است که شما می توانید عملکرد خود را با تغییر 

ذهنی تان تغییر دهید. در حقیقت، همه ی پیشرفت ها در زندگی شما، با پیشرفت و بهبود لحظه به لحظه ی تصویر 

طرز نگاهتان به خود و طرز فکرتان نسبت به خود آغاز می شود. اگر قبل از هر اتفاق و موقعیتی چند دقیقه را به 

یشه می توانید عملکرد بهتری را نسبت به ساختن یک تصویر ذهنی واضح از عملکرد عالی خود اختصاص دهید، هم

  زمانی که این کار را انجام نمی دهید، مشاهده کنید.

 مشاهده ویدئو + دانلود رایگان کتاب زندگی با کدهای شخصی
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بت تاکیدی مثملات دوست من در اینجا یک فایل صوتی هیپنوتراپی استاندارد با ج

آماده کرده ام که برای تحریک ناخودآگاه شما در اتخاذ یک ذهنیت قدرتمند بسیار 

مفید است . فایل های هیپنوتراپی یک ابزار ساده اما قدرتمند هستند که پذیرش افکار 

 ای کهمثبت مرتبط با موفقیت مالی شما را تسریع کرده و باورهای محدود کننده

هفته روزی دوبار به  6برند. به مدت نگه دارند، را از بین میممکن است شما را عقب 

این فایل صوتی گوش بده تا به امید خدا شاهد تغییرات مثبت در افکارت باشی و 

 اولین گام برای موفقیت و کسب ثروت بیشتر را برداری.

 دانلود فایل هیپنوتراپی تصدیق مثبت

 

 

را بسازد ولی اگر هیچ کاری انجام البته نوع تفکر و اندیشه شما می تواند آینده تان 

ندهید و فقط به پول فکر کنید مسلماً چیزی عایدتان نخواهد شد، بلکه باید روش 

تفکرتان به گونه ای باشد که به انجام گرفتن کاری منتهی شود که می تواند جذب 

 ثروت را به همراه داشته باشد.

http://uupload.ir/view/rnd1_1.mp4
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ای اینکه حقیقتاً جذب ثروت را در زندگی تجربه کنید باید از هر دو قدرت تفکر و بر

حرکت استفاده کنید. بخش تفکر داشتن نگرش ذهنی درست درباره موفقیت و ثروت 

 و بخش حرکت شامل اقداماتی است که می تواند به کسب ثروت و سرمایه منجر شود.

 ت تقویت کنید باید تحت هر شرایطیبرای این که قدرت ذهنی خود را در کسب ثرو

افکار مثبت را در ذهن بپرورانید و همزمان اقداماتی که افراد ثروتمند برای کسب 

 ثروت انجام داده اند را انجام دهید.

 برایان تریسی می گوید:

ه ترین ایدمهم آن که کنممی فکر و رسید ذهنم به نوجوانی اواخر در ساده ایده یک

 لعهمطا را موفق افراد شما اگر که بود این ایده آن و .داشته ام حالکه تا به  بود ای

 افراد اگر .خواهید شد شما هم موفق، دهید انجام دهندمی انجام که را آنچه و کرده

 ستشک پس، کنید دوری کنندمی که کارهایی انجام از کنیدمی مطالعه را ناموفق

د درمور شما اگر که بود فهمیدم این که چیزهایی از یکی سپس و .نخواهید خورد

 صولا اگر و کرده موفقیت اصول ساختن درونی به شروع، کنید مطالعه موفقیت

 طول در موفق مردان و زنان که اگر کارهایی و کنید تمرین را شده اثبات موفقیت

 کشف یک این و بود خواهید موفق نیز شما ،دهید انجام را اندداده انجام تاریخ

  .داشت زیادی ارزش من برای که .باشدمی توجه قابل بسیار

 پایان

 هستیدتان  : شما ارباب سرنوشتمقاله 

 مشاهده ویدئو + دانلود رایگان کتاب زندگی با کدهای شخصی
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